
3. dubna 2020 

S__lák Adolf zvedal velké železné koule a ohýbal železné ________________, aby lidem 

ukázal, jakou má ______________. Ředitel mával stokorunou a vyb__zel publikum, zda 

se opravdu nenajde někdo, kdo by chtěl Adolfa ___________________. Pipi najednou 

přelezla bariéru manéže a šla rovnou k siláku Adolfovi, 

kterému srdečně potřásla velikánskou _________________. 

„Utkáme se spolu,“ řekla mu. Silák Adolf se na ni nechápavě 

díval. „Za minutu začínám,“ řekla Pipi. A taky začala. Popadla 

siláka Adolfa kolem ____________, a než si kdo z diváků 

uvědom__l, co se vlastně děje, ležel Adolf na 

_______________. Honem v__skočil a b__l celý 

_______________. „Do toho, Pipi!“ křičeli Tomy a Anika. Ostatní se k nim přidali a také 

křičeli: „Do toho, Pipi, do toho!“ Ředitel cirkusu seděl na bariéře a lomil rukama. Měl 

__________. A silák Adolf měl ještě větší vztek. Takovou pohanu v životě 

______________. Vrhl se na Pipi a popadl ji kolem pasu. Jenže Pipi stála jako skála, ani 

se nehnula. Najednou se mu v__trhla a v příštím okamžiku ležel silák Adolf zase na 

žíněnce. „Pipi je vítěz, Pipi je vítěz!“ ____________ celý cirkus a řediteli nezb__lo než 

jít k Pipi a dát jí tu __________________________.  

1. rukou - pasu - tyče - sílu - žíněnce - nezažil - vztek - stokorunu - jásal - přeprat - rudý 

2. slovní druhy – zvedal - __, velké - __, železné - __, ohýbal - __, aby - __má - __, mával - __ 

3. 

 

 

4. věta Takovou pohanu nezažil. znamená, že nezažil takovou POTUPU / RADOST/VÍTĚZSTVÍ 

5. ve větě Vrhl se na Pipi a popadl ji kolem pasu. podtrhni vlnovkou slovesa.  

6. ve větě Popadla siláka Adolfa kolem pasu. je slovo pasu jakým slovním druhem - ________ 

 Napiš větu, ve které bude slovo pasu jiným slovním druhem 

 _____________________________________________________________________ 

7. ke slovu žíněnka napiš slovo  a) nadřazené - __________________________________ 

     b) souřadné - _________________ 

8. slovo nechápavě má STEJNĚ HLÁSEK A PÍSMEN/VÍCE HLÁSEK JAK PÍSMEN/MÉNĚ HLÁSEK JAK PÍSMEN 

___________________________________________________________________________ 

 

i/y – um__j si ruce, M__lan se zm__lil, M__rek m__nul branku, knížka o M__kulášovi, 

p__chla se o trn, vlasy jí spl__vají na záda, řeka l__ně pl__ne, m__ška Hrabalka, 

op__lené květy, dob__vání hradu, chléb se s__rem, zapalovač a s__rky, nas__pat ob__lí 

koule rod číslo pád  publikum rod číslo pád 

tyče rod  číslo pád  Adolfa rod číslo pád 

sílu rod číslo pád   bariéru rod číslo pád 

stokorunou rod číslo pád  manéže rod číslo pád 
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Do sešitu (na papír) sestroj 

 1) bod A 

 2) přímku p, která prochází bodem A 

3) kružnici k, která má střed v bodě A a poloměr 4 cm (naměř si 

do kružítka 4 cm) 


